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Het Lentis Festival is voor iedereen. Het is een dag vol inspiratie over
meedoen in de maatschappij. Met sport en ontspanning. Met onderzoek
en ervaring. Maar ook een dag met muziek en poëzie. En natuurlijk
heerlijk festivaleten. Kortom, een dag met inhoud, ontmoeting en feest.
Via deze nieuwsbrief informeren we je over het laatste nieuws.
Congres ‘Vermaatschappelijking in de zorg’
Het festival is op 21 juni en begint om 12 uur. In de ochtend voorafgaand aan het
festival vindt het congres ‘Vermaatschappelijking in de zorg’ plaats in De Kimme.
Zorg wordt steeds meer een maatschappelijke opgave. Om de juiste antwoorden te
geven op de vaak complexe problematiek moeten partijen hun eigen domeinen willen
overstijgen en met elkaar samenwerken. Hoe gaan we dat aanpakken?
Het programma ziet er als volgt uit:
09:00 – 09:30 uur
09:30 – 09:45 uur
09:45 – 10:15 uur

10:15 – 10:45 uur
10:45 – 11:30 uur
11:30 – 11:45 uur
11:45 – 12:15 uur

12:15 – 13:00 uur

Ontvangst
Welkomstwoord door Martin Sitalsing, voorzitter Raad van Bestuur Lentis
Prof. dr. Stynke Castelein (hoofd Lentis Research en bijzonder
hoogleraar Herstelbevordering van ernstige psychische aandoeningen)
‘Bringing mental health into society and society into mental health! De
voorwaarde voor meer herstel.’
Arien Storm (psychiater en programmadirecteur Zorg Dichtbij
‘Zorg Dichtbij’
Pauze
Mattias Gijsbertsen (wethouder gemeente Groningen)
‘De gemeentelijke invulling van de vermaatschappelijking van de zorg.’
Oetra Gopal (wethouder gemeente Tynaarlo)
‘Kansen en uitdagingen waar de gemeenten voor staan in het nieuwe
zorgveld.’
Forumgesprek

Om je aan te melden, mail naar festivalcongres@lentis.nl, met vermelding van uw
naam, functie en organisatie. Deelname is gratis.
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Interview met Maaike Stam
Waar werk je? Ik werk bij iLentis,
projectmanagement en o.a. bij het
project
Vermaatschappelijking.
Daarnaast help ik mee met de
organisatie van het Congres.
Waarom ga jij naar het Lentis Festival?
Ik ga naar het Lentis Festival omdat het
een sociaal, verbindend en leuk
evenement is en het wordt aangeboden
aan een breed publiek. Bovendien vind
ik het fijn een bijdrage te mogen
leveren.
Wat moeten we écht zien? Er is veel te
zien en te beleven op het Lentis
Festival, dus ervaar zelf wat bij je past
en geniet vooral van het festival.

Maaike Stam (midden), samen met Sem
Schilt (links)

Wist je dat…
… creatief therapeut Nima Roomez Khaksari een klein living museum organiseert, waar
je kunst kunt zien dat is gemaakt door cliënten en je zelf kunst kunt maken? Hier zal
Laurens Krüger je leren hoe je naar kunst kan kijken.
… er een Repair Café zal zijn, waar je samen kapotte spullen kunt repareren? Heb
je thuis een kapot apparaat staan? Neem het mee!
… Bakkie in de Buurt met hun keet op het Samen Leven Plein zal staan?
… je op het Kinderplein de Hakka-dans kunt leren?
… je op het Leefstijlplein je eigen smoothie in elkaar kunt fietsen op de blenderbikes?
… de band @Lentis ook komt spelen? Deze band bestaat helemaal uit cliënten.
… er op het Horecaplein een kookworkshop ‘gezonde pannenkoeken’ gegeven gaat
worden? Hoe hoog kan jij je pannenkoek gooien?
… Noorderpoort studenten je wegwijs maken
op het festival, als Buurtmannen en Buurtvrouwen?
… je op het Ervaringsplein robotkatten
kunt aaien?
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